
ਜਜਹ ਬਾਝੁ ਨ ਜੀਆ ਜਾਈ ॥ ਜਉ ਜਮਲ ਤ ਘਾਲ ਅਘਾਈ ॥ ਸਦ ਜੀਵਨੁ ਭਲ ਕਹਾਂਹੀ ॥ ਮੂਏ 
ਜਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਅਬ ਜਕਆ ਕਥੀਐ ਜਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਜਨਜ ਜਨਰਖਤ ਗਤ ਜਬਉਹਾਰਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਜਸ ਕੁੁੰਕਮ ਚੁੰਦਨੁ ਗਾਜਰਆ ॥ ਜਬਨੁ ਨਨਹੁ ਜਗਤੁ ਜਨਹਾਜਰਆ ॥ ੂਜਤ ਜਤਾ 
ਇਕੁ ਜਾਇਆ ॥ ਜਬਨੁ ਠਾਹਰ ਨਗਰੁ ਬਸਾਇਆ ॥੨॥ ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥ ਸ ਦੀਆ 
ਨ ਜਾਈ ਖਾਇਆ ॥ ਛਜਡਆ ਜਾਇ ਨ ਮੂਕਾ ॥ ਅਉਰਨ ਜਹ ਜਾਨਾ ਚੂਕਾ ॥ ੩॥ ਜ ਜੀਵਨ  
ਮਰਨਾ ਜਾਨ ॥ ਸ ੁੰਚ ਸਲ ਸੁਖ ਮਾਨ ॥ ਕਬੀਰ ਸ ਧਨੁ ਾਇਆ ॥ ਹਜਰ ਭਟਤ ਆੁ 
ਜਮਟਾਇਆ ॥੪॥੬॥ {ੁੰਨਾ 655} 

ਦਅਰਥ:- ਜਜਸ ਫਾਝੁ—(ਉਸ “ਜੀਵਨੁ ਭੂਏ ਜਫਨੁ ਨਾਸੀ”) ਜਜ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਫਨਾ। ਜਉ—ਜ (ਉਸ 

ਰੱਫੀ ਜੀਵਨ)। ਘਾਲ ਅਘਾਈ—ਜਭਸਨਤ ਰੱਜ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਘਾਲ-ਕਭਾਈ ਪਲ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ। ਕਸਾਾਂਸੀ—(ਲਕ) 

ਆਖਦ ਸਨ, ਕਸਜਸ। ਬਲ—ਬਲਾ, ਚੰਗਾ, ੁਸਣਾ। ਦ ਜੀਵਨੁ—(ਇ) ਅਟੱਲ ਜੀਵਨ (ਨੰੂ)। ਭੂਏ ਜਫਨੁ—

(ਚਜਕਆਾਂ ਵਲੋਂ) ਭਰਨ ਤੋਂ ਜਫਨਾ, ਆਾ-ਬਾਵ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ।1।  

ਅਫ—ਸੁਣ (ਜਦੋਂ “ਜਗਆਨੁ ਫੀਚਾਰਾ”) ਜਗਆਨੁ ਫੀਚਾਰਾ—(ਜਦੋਂ ਉ ਦ-ਜੀਵਨ) ਦ ਜਗਆਨ ਨੰੂ ਜਵਚਾਰ 

ਜਲਆ ਸ, ਜਦੋਂ ਉ ਅਟੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਝ  ਗਈ ਸ। ਜਨਜ ਜਨਰਖਤ—ਭਰ ਵੇਂਸਜਦਆਾਂ। ਗਤ 

ਜਫਉਸਾਰਾ—ਫਦਲਣ ਵਾਲਾ ਜਵਸਾਰ, ਫਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ।1। ਰਸਾਉ।  

ਘਜ—ਰਗੜ ਕ, (ਬਾਵ, ਆਾ-ਬਾਵ ਜਭਟਾਉਣ ਦੀ ਜਭਸਨਤ ਕਰ ਕ)। ਕੰੁਕਭ—ਕਰ। ਗਾਜਰਆ—ਗਾਲ 

ਜਲਆ ਸ, ਰਲਾ ਕ ਇੱਕ ਕਰ ਜਦੱਤਾ ਸ। ਕੰੁਕਭ ਚੰਦਨੁ—(ਜੀਵਨ-ੁਗੰਧੀ ਦਣ ਵਾਲ) ਆਤਭਾ ਤ ਰਭਾਤਭਾ। 

ਜਫਨੁ ਨਨਸ—ੁਅੱਖਾਾਂ ਤੋਂ ਜਫਨਾ, ਇਸਨਾਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਰੂ ਆਜਦਕ ਤੱਕਣ ਦੀ ਫਾਣ ਵਲੋਂ  ਸਟਾ ਕ। ਜਨਸਾਜਰਆ—

ਵਖ ਜਲਆ ਸ। ੂਜਤ—ੁੱਤਰ ਨ , ਜੀਵਾਤਭਾ ਨ। ਇਕੁ ਜਤਾ—ਇੱਕ ਰਬੂ-ਜਤਾ ਨੰੂ। ਜਾਇਆ—ਦਾ ਕਰ 

ਜਲਆ ਸ, (ਆਣ  ਅੰਦਰ) ਰਗਟ ਕਰ ਜਲਆ ਸ। ਜਫਨੁ ਠਾਸਰ—ਜਜ ਦਾ ਕਈ ਥਾਾਂ ਨਸੀਂ ੀ, ਜ ਜਕ ਇੱਕ 

ਥਾਾਂ ਜਟਕਦਾ ਨਸੀਂ ੀ, ਜ ਦਾ ਬਟਕਦਾ ਰਜਸੰਦਾ ੀ।2।  

ਜਾਚਕ—ਭੰਗਤਾ। ਨ ਜਾਈ ਖਾਇਆ—ਖਾਜਧਆਾਂ ਭੁੱਕਦਾ ਨਸੀਂ। —ਉਸ ਕੁਝ, ਇਤਨੀ ਆਤਭਕ ਦਾਤ। ਨ 

ਭੂਕਾ—ਨਸੀਂ ਭੁੱਕਦਾ। ਜਸ—ਾ, ਕਲ। ਚੂਕਾ—ਖ਼ਤਭ ਸ ਜਗਆ ਸ।3।  

ਜ—ਜ ਭਨੱੁਖ। ਜੀਵਨ ਭਰਨਾ—(ਇ ਦ-) ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਾ-ਬਾਵ ਜਭਟਾਉਣਾ। ਲ—ਜਲਾ ਵਰਗਾ, 

ਸਾੜ ਵਰਗਾ ਅਟੱਲ। ਭਾਨ—ਭਾਣਦਾ ਸ। ੰਚ—ੰਤ। ਕਫੀਰ—ਕਫੀਰ ਨ। ਆ—ੁਆਾ-ਬਾਵ।4।  

ਅਰਥ:- ਜਜ (ਦਾ-ਜਥਰ ਰਜਸਣ ਵਾਲ  ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ) ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਜੀਜਵਆ ਸੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦਾ, ਤ ਜ ਉਸ 

ਜੀਵਨ ਜਭਲ ਜਾਏ ਤਾਾਂ ਘਾਲ ਪਲ ਸ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਭ ਰਜਸਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਤ ਜਜ ਨੰੂ ਲਕ 

ੁਸਣਾ ਜੀਵਨ ਆਖਦ ਸਨ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਆਾ-ਬਾਵ ਜਤਆਗਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾ ਨਸੀਂ ਜਭਲ ਕਦਾ।1।  

ਜਦੋਂ ਉ ‘ਦ-ਜੀਵਨ’ ਦੀ ਭਝ  ਜਾਾਂਦੀ ਸ ਤਦੋਂ ਉ ਦ ਜਫਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਸੀਂ ਰਜਸੰਦੀ। (ਉਂਞ ਉ 

ਦਾ ਜੱਟਾ ਇਸ ਜਨਕਲਦਾ ਸ ਜਕ) ਆਣ  ਵੇਂਸਜਦਆਾਂ ਸੀ (ਜਗਤ ਦੀ ਦਾ) ਫਦਲਦ ਰਜਸਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਖ 

ਲਈਦੀ ਸ (ਬਾਵ, ਇਸ ਵਖ ਲਈਦਾ ਸ ਜਕ ਜਗਤ ਦਾ ਫਦਲ ਜਰਸਾ ਸ, ਰ ਆਾ ਜਭਟਾਇਆਾਂ ਜਭਜਲਆ 

ਜੀਵਨ ਅਟੱਲ ਰਜਸੰਦਾ ਸ)।1। ਰਸਾਉ।  

ਜਜ ੁੱਤਰ (ਜੀਵਾਤਭਾ) ਨ  ਘਾਲ-ਕਭਾਈ ਕਰ ਕ ਆਣੀ ਜਜੰਦ ਨੰੂ ਰਬੂ ਜਵਚ ਜਭਲਾ ਜਦੱਤਾ ਸ, ਉ ਨ  

ਆਣੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਨੰੂ ਜਗਤ-ਤਭਾਸ਼ ਵਲੋਂ  ਸਟਾ ਕ ਜਗਤ (ਦੀ ਅਲੀਅਤ) ਨੰੂ ਵਖ ਜਲਆ ਸ। ਉ ਨ  ਆਣ  



ਅੰਦਰ ਆਣ  ਜਤਾ-ਰਬੂ ਨੰੂ ਰਗਟ ਕਰ ਜਲਆ ਸ, ਜਸਲਾਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਸਰ ਬਟਕਦਾ ੀ, ਸੁਣ (ਉ ਨ  

ਆਣ  ਅੰਦਰ, ਭਾਨ ,) ਸ਼ਜਸਰ ਵਾ ਜਲਆ ਸ (ਬਾਵ, ਉ ਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ੁੰਦਰ ਗੁਣ ਦਾ ਸ ਗਏ ਸਨ ਜਕ 

ਸੁਣ ਉਸ ਫਾਸਰ ਨਸੀਂ ਬਟਕਦਾ)।2।  

ਜ ਭਨੱੁਖ ਭੰਗਤਾ (ਫਣ ਕ ਰਬੂ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਭੰਗਦਾ) ਸ ਉ ਨੰੂ ਦਾਤਾ-ਰਬੂ ਆ ਜਭਲ ੈਂਦਾ ਸ, ਉ ਨੰੂ ਉਸ 

ਇਤਨੀ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਫਖ਼ਸ਼ਦਾ ਸ ਜ ਖ਼ਰਜਚਆਾਂ ਖ਼ਤਭ ਨਸੀਂ ਸੁੰਦੀ। ਉ ਦਾਤ ਨੰੂ ਨਾਸ ਛੱਡਣ ਨੰੂ 

ਜੀ ਕਰਦਾ ਸ, ਨਾਸ ਉਸ ਭੁੱਕਦੀ ਸ, (ਤ ਉ ਦੀ ਫਰਕਜਤ ਨਾਲ) ਸਰਨਾਾਂ ਦ ਦਰ ਤ ਬਟਕਣਾ ਭੁੱਕ ਜਾਾਂਦੀ ਸ।3।  

ਜ ਭਨੱੁਖ ਇ ਆਤਭਕ ਅਟੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਾ-ਬਾਵ ਜਭਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸ, ਉਸ ੰਤਾਾਂ 

ਵਾਲ  ਅਟੱਲ ਆਤਭਕ ੁਖ ਨੰੂ ਭਾਣਦਾ ਸ। ਭੈਂ ਕਫੀਰ ਨ  (ਬੀ) ਉਸ (ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ-ਰੂ) ਧਨ ਰਾਤ ਕਰ 

ਜਲਆ ਸ, ਤ ਰਬੂ ਦ ਚਰਨਾਾਂ ਜਵਚ ਜੁੜ ਕ ਆਾ-ਬਾਵ ਜਭਟਾ ਜਲਆ ਸ।4।6।  

ਸ਼ਫਦ ਦਾ ਬਾਵ:- ਉੱਚਾ ਆਤਭਕ ਜੀਵਨ ਆਾ-ਬਾਵ ਜਭਟਾਇਆਾਂ ਸੀ ਜਭਲਦਾ ਸ। ਜਜ ਭਨੱੁਖ ਨ  ਆਾ-ਬਾਵ 

ਜਭਟਾ ਜਲਆ ਸ, ਉ ਦਾ ਭਨ ਜਗਤ ਦ ਰੰਗ-ਤਭਾਜਸ਼ਆਾਂ ਜਵਚ ਨਸੀਂ ਪਦਾ।  

  


